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NIEUWSBRIEF 1 SCHOLEN
De winter is begonnen… ben jij er al helemaal klaar voor? De zomerkleding opgeborgen en de 
warme truien weer tevoorschijn gehaald? Thuis heb je waarschijnlijk alles al op orde voor het 
winterweer, maar denk je er ook aan om het schoolplein winterklaar te maken? Het is belangrijk 
dat het schoolplein veilig is en klaar voor een nieuw seizoen. In deze nieuwsbrief diverse tips om het 
schoolplein ook in de winter veilig te houden en daarbij een vrolijke uitstraling te geven.

Het gehele schoolplein winterklaar! 
De duurzaamheid en de veiligheid van een schoolplein zijn voor een 
groot deel afhankelijk van het onderhoud en zorg die eraan besteed 
wordt. Het speelplezier staat met veiligheid en daarom is het belangrijk 
om elk seizoen de speeltoestellen, valondergronden en speelomgeving 
goed na te lopen. Zorg dat ook jullie schoolplein klaar is voor de herfst 
met de volgende tips.

Check de bevestigingselementen, de stabiliteit van het toestel en 
controleer op slijtage bij onder andere de palen, platformen), kettingen 
en kabels. Bij de valondergrond is het belangrijk dat rubberen tegels 
en kunstgras vastliggen en dat zand een losse structuur houdt. Maak 
de speelomgeving schoon en zorg dat er geen gevaar vormt zoals 
loshangende takken. Raadpleeg onze onderhoudshandleiding 
voor uitgebreide tips en zorg dat het schoolplein klaar is voor de 
winter!

Ontwerper van schoolpleinen

https://www.proludic.nl/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Onderhoudsgids-Proludic.pdf


KLIK HIER! en bekijk hier onze catalogus 
voor Inclusieve speelterreinen
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Samen spelen bij inclusieve speeltuinen 
Spelen en plezier maken is voor elk kind belangrijk, ook voor een kind met een beperking. Stichting 
‘Het gehandicapte kind’ geeft aan dat 90% van de speelplaatsen niet geschikt is voor kinderen met een 
beperking. Steeds vaker hoor je dat er aandacht wordt besteed aan inclusief spelen. Ook wij zetten ons 
al jaren in om de speeltuinen toegankelijk te maken voor deze kinderen.

Proludic steunt en is lid van Novachild, een netwerk dat innoveert voor het welzijn van het kind. Zij 
werken al jaren samen met specialisten op het gebied van universeel design, gezondheidsprofessionals 
en organisaties voor kinderen met een beperking. Hierdoor kunnen we relevante oplossingen bieden en 
kan echt ieder kind spelen en zich ontspannen. In onze catalogus voor Inclusieve speelterreinen is een 
schat aan informatie opgenomen met oplossingen om alle kinderen samen te kunnen laten spelen. De 
verworven kennis hebben we meegenomen in het ontwerpen van onze speeltoestellen. Het gaat hierbij 
niet alleen om kinderen met een fysieke beperking, maar denk ook aan kinderen met visuele-, gehoor- 
en neurologische beperkingen.

Er zijn vele mogelijkheden om een speeltuin 
toegankelijk te maken voor kinderen met 
een beperking, dit is niet onrealistisch of 
gecompliceerd. Een bestaande speeltuin kan 
al met een paar eenvoudige aanpassingen 
geschikt worden gemaakt voor kinderen met 
een beperking. Denk daarbij niet alleen aan 
het speeltoestel zelf maar zeker ook aan de 
valondergrond en de paden op het speelterrein. 
Op een ondergrond van zand kan een rolstoel 
niet rijden. Belangrijk is dat de inclusieve aspecten 
geïntegreerd worden in de speelplaats en niet als 
een apart gedeelte wordt gezien. Kinderen met én 
zonder beperking kunnen hier samen spelen. Een 
mooi voorbeeld van een speeltoestel is Wip XL. 
Van deze grote wip kunnen alle kinderen gebruik 
maken, ook rolstoelgebruikers.

KLIK HIER! voor prachtig voorbeeld 
van een 100% inclusieve speeltuin

WIP XLWIP XL

https://www.proludic.nl/catalogi/
https://www.proludic.nl/product/j987/
https://www.proludic.nl/inspiratie/casestudies/vannes/
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Geeft een groen schoolplein ook een aantrekkelijke uitstraling?  
Het thema ‘groen’ is op schoolpleinen actueel. Kinderen spelen met zand, water, hout en groen. Tijdens 
het eerste seizoen is alles groen en heeft het hout een mooie kleur. Langzaam vergrijst het hout en in 
het najaar wordt het schoolplein kaler en krijgt het een grauwe uitstraling. In het voorjaar schiet het 
onkruid omhoog… Is een groen schoolplein wel het hele jaar door aantrekkelijk? Hoe creëer je dan 
eigenlijk een groen schoolplein dat tegelijkertijd ook aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk is?

Robinia houten speeltoestel Kanopé toestel met houtstructuur

Bij een groen schoolplein staan speelwaarden creëren met natuurlijke materialen en spelen met 
natuurlijke elementen voorop. Hierbij wordt vaak gekozen voor Robinia houten speeltoestellen. Echter 
is Robinia hout na 2 jaar volledig vergrijsd, terwijl een Kanopé toestel zijn kleur behoudt. Met de 
toepassing van duurzame toestellen in natuurlijke kleuren, creëer je een schoolplein dat tijdens alle 
seizoenen een aantrekkelijke uitstraling heeft. Een aantrekkelijk plein stimuleert namelijk de kinderen in 
hun spel en trekt bovendien nieuwe leerlingen aan!

KLIK HIER! 

En bekijk
onze

Kanopé lijn

https://www.proludic.nl/producten/speeltuinen/multifunctionele-speeltoestellen/kanope/


KLIK HIER! en bekijk praktijkvoor-
beelden van ons Kanopé toestel
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Er zijn diverse opties om een speeltoestel passend te maken in het groene thema. In de kleurkeuze kan 
je rekening houden met dit thema door een groene kleur te kiezen of de panelen een houtstructuur 
te geven. In elk seizoen worden de kinderen geprikkeld door de kleuren van het speeltoestel en de 
-omgeving. Zo is het plein ook in de donkerste periode van het schooljaar, als de blaadjes gevallen zijn, 
nog altijd kleurrijk.Hierbij enkele praktijkvoorbeelden van ons Kanopé toestel.

Door daarbij rekening te houden met de duurzaamheid van de materialen, behouden de panelen het 
hele jaar hun kleur. Maak daarbij de juiste keuze in de ondergrond, zoals tigermulch en je ondergrond 
is al een stuk onderhoudsvriendelijker. Bij het groene thema wordt er meestal gekozen voor een 
natuurlijke ondergrond zoals houtsnippers of valzand. Echter heeft dit als nadeel dat de houtsnippers 
of het zand overal te vinden zijn en dat het na een tijdje moet worden aangevuld. Afwisseling in de 
soort ondergrond is op een schoolplein erg belangrijk. De keuze in kleur, materiaal en type ondergrond 
is bepalend voor de uitstraling van de speelomgeving en dit bepaalt ook de aantrekkelijkheid.

De kleur groen staat voor ontspanning en frisheid, dit werkt rustgevend en stress verlagend. Geel 
maakt vrolijk en oranje staat voor enthousiasme en opwinding. Het schoolplein is hierdoor het hele 
jaar door kleurrijk. Tijdens de ontwerpfase bekijken we samen met de school welke uitstraling het 
schoolplein het beste kan krijgen. Zorgvuldig wordt er gekeken naar de toe te passen materialen, 
structuren en kleuren voor het speeltoestel, zodat het volledig aansluit bij het schoolplein en past bij een 
duurzaam onderhoudsplan.

https://www.proludic.nl/inspiratie/casestudies/wijk-alvestedewyk-franeker/


KLIK HIER! 
en lees meer over Acti’Ninja!
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Proludic zet zich in voor een gezonde, fitte en veerkrachtige samenleving. Ook op scholen! Het 
basisonderwijs is een belangrijke plek voor de toekomst van het kind. Het kind creëert hier al de basis 
voor een positieve kijk op sporten en bewegen. Plezier staat bij kinderen voorop bij het bewegen 
en sporten. Zodra kinderen op jonge leeftijd voldoende bewegen, ontwikkelen zij goede motorische 
vaardigheden waardoor zij op latere leeftijd actiever en fitter zijn. Tegenwoordig is een lidmaatschap 
voor een sportvereniging voor iedereen niet meer zo vanzelfsprekend. Basisscholen stimuleren de 
kinderen in hun welzijn door gymles aan te bieden. Meestal wordt het sporten in gymzalen gegeven 
maar voor de kinderen is het ook goed en fijn om buiten te sporten. Wij hebben hierin de oplossing!

Spelenderwijs sporten waarbij er een samenspel ontstaat tussen plezier en sporten, dat is ons nieuwe 
Acti’Fun concept! Onze Acti’Ninja parcours is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 
14 jaar. Benieuwd hoe de kinderen ook buiten met veel plezier kunnen gymmen? Lees meer over de 
Acti’Ninja! Naast dit nieuwe concept kan je ook een hele leuke gymles geven op onze evenwichts- en 
klimtoestellen. 

Spelenderwijs buiten sporten voor 
kinderen 

In het basisonderwijs is het 
verplicht om minimaal twee uur 
bewegingsonderwijs te geven. Hoe 
is dit op jouw school geïntegreerd? 
Leerlingen kan je op diverse manieren 
aan het bewegen krijgen. Dit kan twee 
uur een standaard gymles zijn maar 
heb je wel eens nagedacht over het 
geven van een sportieve buitenles 
waarbij plezier voorop staat?

https://www.proludic.nl/producten/sport-fitness/actifun-fun-en-fit-voor-iedereen/actininja/
https://www.proludic.nl/inspiratie/themas-en-sferen/actifun-fun-en-fit-voor-iedereen/
https://www.proludic.nl/producten/sport-fitness/actifun-fun-en-fit-voor-iedereen/actininja/
https://www.proludic.nl/producten/speeltuinen/evenwicht-en-klimtoestellen/
https://www.proludic.nl/producten/speeltuinen/evenwicht-en-klimtoestellen/


KLIK HIER! 
en bekijk onze IXO producten
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Product in de spotlight: Ixo speelcombinatie voor de bovenbouw 
De Ixo geeft zowel plezier als uitdaging en is ideaal om in te zetten voor de buitengymles. De populaire 
productlijn Ixo spreekt de taal van de pubers. Hier gaat het niet meer om kinderspelletjes. Deze meisjes 
en jongens willen hun krachten met elkaar meten, uitdagingen aangaan, zich bewijzen in de ogen van 
anderen en hun eigen regels bepalen.  

De productlijn Ixo is geïnspireerd op de moderne architectuur. Het oogt modern dankzij het design met 
sobere structuren en fraaie lijnen. Deze toestellen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen; met houten 
of metalen palen. Hierdoor kan het gemakkelijk aangepast worden aan de schoolplein-omgeving.  
Nieuwsgierigheid gewekt? In dit filmpje wordt de Ixo productlijn volledig in beeld gebracht.  

Contact
Kunnen wij jou helpen bij de meest passende keuze voor jullie schoolplein? Bekijk onze website en 
neem contact op met één van onze regioadviseurs.

Regio West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen, Antwerpen 
en Vlaams Brabant

Sofie Deketele 
Tel.: 0474 54 55 53
Mail: sofie@proludic.be

Regio Limburg
John van der Rijt
Tel.: 0031 6 51 37 16 70
Mail: j.vdrijt@proludic.be

https://www.proludic.nl/producten/speeltuinen/multifunctionele-speeltoestellen/ixo/
https://www.proludic.nl/filmpje/its-all-in-ixo/

